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يد فِ صُر المُ تَ خْ المُ 

في 

العيدة ُأضِحيَّ أحكامِ 

:كتبه

الجزائريِشيحانياهللاضيفبنمحفوظ

- منيسلِ ولوالديه وللمُ اهللا لهُ غفرَ - 
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الرَّحيمالرَّحمناهللابسم

.ه أمجعنيه األمني، وعلى آله وصحبِ يِّ الم على نبِ الة والسَّ ملني، والصَّ االعهللا ربِّ مدُ واحل
بعد:أما 

ا، ذكرنا فيها أهمّ ضحيَّ عن أحكام األُ بذة خمتصرة جداً نُ فهذه مدعومة لهامسائِ ة وآدا
أحسن وجهٍ ىعرية املباركة علوا هذه الشَّ ؤدُّ ليُ ،رعية؛ تذكرة إلخواننا املسلمنيتها الشَّ بأدلّ 

.-بعون اهللا تعاىل وتوفيقه- وأكمله 
تعريفها:• 

ا، أو ملا يُ ضَ يُ اسٌم ملا ة لغًة:اُألْضِحيَّ  األضـاحي؛ :ذبح يـوم عيـد األضـحى، ومجعهـاحىَّ 
ا اشتقّ  حى، ويقـال هلـا الضَّـحّية ت من اسم الوقت الذي شرع ذحبها فيه، وهـو وقـت الّضـوكأ

.  )1(بفتح الضَّاد وتشديد الياء ومجعها: الضَّحايا
يمــة األنعــام (اإلبــل والبقــر والغــنم) تقرّبًــوشــرعاً: ا إىل اهللا تعــاىل يف يــوم هــي مــا يـُـذبح مــن 

.)2(النَّحر، وأيام التَّشريق، بشراِئط خمصوَصة
تها:ة مشروعيَّ لّ أدِ • 

ة واإلمجاع. نَّ والسُّ تها الكتابُ وقد دلَّ على مشروعيَّ 
.]2} [الكوثر: َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ فقول اهللا سبحانه: {:فأما الكتابُ 

.  )3(صالة العيدة بعدَ األضحيَّ ذبُح املراد به: ،التَّفِسريالعلم بقال بعض أهل 

).103/ص("الفقهاءأنيس"و،)183/ص("حاحالصِّ خمتار"و،)4/477("العربلسان": انظر)1(
).5/74(الكويتية"الفقهيةاملوسوعة"و،)4/160("المالسَّ سبل"ظر: ان)2(
.الشنقيطياألمنيحممدللعالمة ) 5/198" (بالقرآنالقرآنإيضاحيفالبيانأضواء"انظر:  )3(
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ــنة المُ  ــوأمــا السُّ ،فعــن أنــسٍ ) َوَســلَّمَ َعَلْيــهِ اهللاُ َصــلَّى(يبالنَّــذلــك مــن فعــل فقــد ثبــترة:طهَّ
ــهِ اهللاُ َصــلَّى(النَِّبــيُّ َضــحَّى«قــال:  ــَرنـَْيِن،َأْمَلَحــْينِ ِبَكْبَشــْينِ )َوَســلَّمَ َعَلْي ــِدِه،بِ َذَبَحُهَمــاَأقْـ َي
.)1(»ِصَفاِحِهَماَعَلىرِْجَلهُ َوَوَضعَ وََكبـََّر،َوَسمَّى

او ةاألضحيَّ أحكامبيان يف و البابهذاواألحاديث يف .صحيحة، كثرية و آدا
ــضـــحيَّ ة األُ وعيَّ علــى مشـــرُ عـــاً مجيفقـــد أمجــع املســـلمون :ا اإلجمـــاعوأمَّــ َّ رية عِ ة وَشـــربـَــا قُ ة، وأ

.)2(ين، كما نقل ذلك كثري من أهل العلملدِّ اَشرَائِعِ عظيمة من 
ــنةيفاألضــحيَّةُشــرَِعتدقــو  ــنةوهــي،ِويَّــةالنَّباهلجــرةمــنةيــالثَّانالسَّ افيهــتُشــرعالَّــيتالسَّ
.الاملوزكاة،نالِعيديصالة
ُحكمها:• 

:ة على قولنيضحيَّ كم األُ اختلف الفقهاء يف حُ 
، واحلنابلةافعية،الشَّ : الفقهاءمجهورمذهبوهذا، َدةٌ كَّ ُمؤ ُسنَّةٌ ةاألضحيَّ أنَّ :األول

وأبو،إسحاقوبه قال ،اهريةوالظّ ،-كمالعندَلنيالقو حُ أرجووه- املشهوريفاملالكيةو 
باز،وابنوالصنعاين،املنذر،بناواختارهايوسف،أيبعنالروايتنيإحدىوهو،واملزين،ثور

.)3(العلمأهلأكثرقالوبهنة"، السُّ وصاحب "فقه الدائمة،واللجنة

.بهأنسعن،قتادةعنطرقمن؛ وغريمها،)1966(، ومسلم )5565أخرجه البخاري (فق عليه:متَّ )1(
.وادالسَّ منشيءيشوبهالذي األبيض:هوليوق؛البياضاخلالصاألبيضهو:لحاألم) أملحني(
.جانبهوهي،العنقصفحة:أي) صفاحهما(؛ حسنانقرنانمنهماواحدلكل:أي) أقرنني(
.)3/ 10("الباريفتح"امة، ودالبن ق)9/435("املغين"البن املنذر، و) 78(ص/ "اإلمجاع"راجع: )2(
موعو"،)459/ 4(العريبالبن"القرآنأحكام": هم يفتسط أدلبانظر)3( "املغين، و")382/ 8("للنوويا

،)92/ 4("السالمسبلو"،)973:رقم355،358/ 7(البن حزم "احمللىو"،)435/ 9(قدامةالبن
موعة-الدائمةاللجنةفتاوى"و،)41/ 18("بازابنفتاوىجمموع" "فقه السنةو"، )394/ 11("األوىلا

.)1102(ص/ 
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لبعض قولوهوة،احلنفيّ مذهبوهذاطيع،املستَ رِ املوسِ علىواجبةٌ األضحيةأنَّ : الثاني
واختاره،والثوري،بن سعديثواللَّ ،واألوزاعي،ربيعةك،لفالسَّ منطائفةقالوبهملالكية،ا

.)1(اجحوهو الرّ ،عثيمنيابنالشيخ ظهرهواستالشوكاين،إلماموا،تيميةابنشيخ اإلسالم 
:)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(قولهذلك من أدلةو 
نَايـَْقَرَبنَّ َفَال ُيَضحِّ،َوَلمْ َسَعٌة،َلهُ َكانَ َمنْ « .)2(»ُمَصالَّ
لّ د،حّ ضَ يُ ملإذاىاملصلَّ قُربانعنسعةذاكانمنىملاهأنَّ :بهاالستداللووجه"
.)3("الواجبهذاتركمعللعبدالةبالصَّ قربالتَّ يففائدةالهفكأنَّ ،واجباً تركأنهعلى

:مشروعيَّتهامنة كمَ حِ ال• 
َعزَّ - اهللاأمرهحني- المالسَّ و الةالصّ عليه- اخلليلإبراهيمةلسنَّ إحياءةاألضحيَّ يف- 1
.ه تعاىلألمر وانقيادهامتثالهجزاء،عظيمبذبحٍ فداهمث،إمساعيلولدهبذبح- وَجلَّ 
ااهللاأنعماليتاحلياةنعمةومنها،الكثريةو دةاملتعدِّ نعمهعلىتعاىلاهللاشكرفيها- 2
إىل سنة أخرى.حيث أبقاه ،اإلنسانعلى

قالكما،باألكل منهاأقاربهو ياملضحِّ أسرةعلىالعيد،يومالناسعلىوسعةتَّ ال- 3
اجلاروإكرام، )4(»َوُشْربٍ َأْكلٍ َأيَّامُ ،التَّْشرِيقِ َأيَّامُ «): َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ ىَصلَّ (الرسول

جمموع"و،)109/ 15("القرطيبتفسري"و،)506/ 9(اهلمامالبن"القديرفتح"تفصيل األدلة يف: انظر )1(
.البن عثيمني)422/ 7("املمتعالشرح"و،)162/ 23(تيميةالبن"الفتاوى

يف "املستدرك" واحلاكم )،6273("املسند"يف)، وأمحد 3123ه (جأخرجه ابن ماحديث حسن:)2(
"مشكلة الفقرجختري":، وقد حسنه األلباين يف، من حديث أيب هريرة مرفوعاً هيبوصححه ووافقه الذَّ )2/398(
.)6490("صحيح اجلامع")، و102(
).715ص/ ("يل اجلرارالسِّ ":كما قال اإلمام الشوكاين يف)3(
،"اهللاذكرو "زيادةهطرقبعضويف،حابةالصَّ منمجععن)، وغريه، 1141(: أخرجه مسلمحديث صحيح)4(

لسلةسِّ ال":يفمتواتربأنه: احلديثهذاعلىاأللباينالدينناصرالشيخحكموقد؛صحيحةوهي 
.)1282:رقم("حيحةالصَّ 
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اهللاأنعممباروروالسُّ للفرحمظاهرهاكلّ وهذه،راء واملساكنيالفقعلىصدقوالتَّ يف،والضَّ 
رَبِّكَ بِِنْعَمةِ َوَأمَّا{:سبحانه وتعاىلقالكماتعاىلاهللابنعمةثٌ حتدّ وهذااإلنسان،علىبه

.]11: حىالضّ [}َفَحدِّثْ 
.تعاىلاهللاكلمةإعالء  ا فيهممّ ،، وغريهايةين من صالة، وتضحِ الدِّ إظهار شعائر - 4
خلقهأنّ من-وَجلَّ َعزَّ - اهللابهأخربماتصديقيفمبالغةدم األضحيةإراقةيفأنَّ - 5
.)1(لهطعاماً لتكونوحنرهااذحبهيفوأذناإلنسان،لنفعاألنعام
:تهاحَّ شروط صِ • 

اال تصحّ ويشرتط لألضحية شروطٌ  ، وهي:إال 
شاة أي: (فريق بني العادةِ ب إىل اهللا تعاىل، وذلك للتَّ ضحية والتقرُّ ة التَّ أي نيَّ ية:النَّ -1

اهللاُ َصلَّى(لقوله ،ةبنيَّ ة ال يقع إالَّ بَ ر فعل القُ وألنَّ ،ضحية)شاة التَّ أي: بادة (حم)، والعِ اللَّ 
):َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

.)2(»...نـََوى،َمااْمِرئٍ ِلُكلِّ َوِإنََّمابِالنـِّيَّاِت،اَألْعَمالُ ِإنََّما«
أن،الضّ أي: (الغنمو ،البقرو ، اإلبل:وهياألنعام؛بهيمةمنةاألضحيَّ تكونأن-2

.إلنَاثواورُ الذّكذلكلّ كمنُجيْزِئُ و ؛)عزاملو 
بَِهيَمةِ ِمنْ َرزَقـَُهمْ َماَعَلىاللَّهِ اْسمَ لَِيْذُكُرواَمْنَسًكاَجَعْلَناُأمَّةٍ َوِلُكلِّ {: تعاىللقوله
يبّ النَّ عننقليُ ملهوألنَّ ،الثالثةاألصنافهذهعنخترجالواألنعام،]34: احلج[}اْألَنـَْعامِ 

.بغريهاالتضحيةحابةالصَّ منأحدعنوال)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(

،)4/2699"الفقه اإلسالمي وأدلته" (و)، 118/ 4ر" ("الفقه امليسَّ و)، 31/ 2("البالغةاهللا حجة ")1(
.-بتصرف-)76/ 5("الكويتيةالفقهيةاملوسوعة"و
منيف "املسند"؛وأمحد،ةعاألربننالسُّ وأصحاب)، 1907)، ومسلم (1بخاري (الأخرجه:متَّفق عليه)2(

.بهمرفوعاً -عنهاهللارضى-اخلطاببنعمر:حديث
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رشد،وابن،الربعبدابنك؛مجع من أهل العلمهذه املسألةعلىاإلمجاعنقلوقد 
.)1(همري ، وغوالصنعاين،وويوالنّ 

وهي: ؛للتضحيةشرعاً عتبرةالمُ نالسِّ بلغتقدتكونأنْ -3
أهل و من الفقهاءاجلمهورقولهذاو ،وهو ما أكمل السَّنة:أنع من الضَّ ذَ الجَ -أ
عثيمني،ابنالشيخ واختارهاحلنابلة،و ،احلنفيةهو قولو ،أشهرستةأمتماوقيل: ؛)2(اللغة

.)3("الدائمةاللجنة"بهأفتتما هوو 
: قال،- عنهاهللارضي- رٍ عامِ بنقبةعُ :حديثوالدليل هو 

َرُسولَ يَا: تُ فـَُقلَجذٌَع،فََأَصاَبِين َضَحايَا،يَناف)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اهللاِ َرُسولُ َقَسمَ 
.)4(»ِبهِ َضحِّ : «فـََقالَ َجذٌَع،َأَصاَبِين ِإنَّهُ اِهللا،

َنا«: قال،-عنهاهللارضي-أيضاً وعنه  يـْ )َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اللَّهِ َرُسولِ َمعَ َضحَّ
.)5(»الضَّْأنِ ِمنَ ِبَجذَعٍ 
:البقرومنسنني،مخسأمتما:اإلبلمنالثينف:عزاإلبل والبقر والمَ منيّ ثَنِ ال-ب

.بالثنيةةنَّ املسِ وتسمى؛ سنةأمتما:املعزومنسنتني،أمتما

وهيالثمانيةاألزواجاملسلمنيمنعبإمجا بهضحىيُ والذي": )188/ 23("التمهيديف "الربعبدابنقال)1(
تهدبداية"أيضاً:وانظر؛"والبقرواإلبلواملعزالضأن موع"و،)430/ 1("ا سبل"و،)393/ 8(للنووي"ا
.للصنعاين)95/ 4("السالم

.)5/129، و"نيل األوطار" ()13/118للنووي ("شرح مسلم")، و10/5("فتح الباري":انظر)2(
الدائمةاللجنةفتاوى"و، البن عثيمني)425/ 7("املمتعالشرح"و، )440/ 9(قدامةالبن"املغين"انظر:)3(

موعة- ).414/ 11("األوىلا
واللفظ له.)1965(ومسلم،)2500(البخاريأخرجه:عليهمتَّفق)4(
" اآلثارمشكلشرح"يفوالطحاوي،) واللفظ له4382(والنسائي،)4/152(أمحدحديث صحيح:)5(
"ابن حبانصحيح "يف ختريج واألرناؤوط ،)10/15(" الفتح"يفاحلافظكما قويوسنده،) 5720(
).65رقم: (احلديثحتت"الضعيفة"و،)357/ 4("اإلرواء"األلباين يف )، وصححه5904(
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َتْذَبُحواَال «: قال) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اهللارسولأنَّ - عنهاهللارضي-جابرحلديث
.)1(»الضَّْأنِ ِمنَ َجَذَعةً فـََتْذَبُحواَعَلْيُكْم،يـَْعُسرَ َأنْ الَّ إِ ُمِسنًَّة،ِإالَّ 

:اإلجزاءمنالمانعةنةواألمراض البيِّ المة من العيوب السَّ - 4
: قال،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النيبعن- عنهاهللارضي-عازببنالرباءحلديثوذلك

ظَْلُعَها،بَـيِّنُ الَعْرَجاءُ َوالَمَرُضَها،بَـيِّنُ الَمرِيَضةُ َوالَعَورَُها،بَـيِّنُ الْورَاءُ عَ ال: ُتْجِزئُ َال َأْرَبعٌ «
.)2(»تـُْنِقيَال الَِّتيَكِسيرُ َوال

:هي،معهاجتزئوالاألضحية،اتردُّ اليت عيوبالفإنَّ هذا احلديثعلىوبناء
،أو عليها بياض رة العني، كغائِ :عورهاالبيِّنالعوراء-أ .أوىلبابمنالعمياءو بنيِّ

.أجزأتخفيًفامرضهاكانفإنكاجلرب وغريه؛ :مرضهاالبيِّنالمريضة-ب
، وتتخلَّف عن حيحةالصّ معاملشيتطيقالاليتهي و :عرجهاالبيِّنالعرجاء-ج

.أوىلبابمناألرجلومكسورةومقطوعة؛القطيع بسببه
.وهزاهلالضعفهايف عظامها هلاخّ مُ الاليتأي:قىنْ تُـ الالتييلةالهزِ -د

.)3(العلمأهلباتفاقجتزئوالاألضحيةاتُردُّ العيوبوهذه

اجهموابن،)4378(سائيوالنَّ ،)2797(داودوأبو،)1963(مسلمأخرجه: صحيححديث)1(
.)1145رقم: "  (إرواء الغليل": أيضاً وانظروغريهم.،)3141(

/ 13(لنوويل"مسلمشرح"انظر:.فوقهافماوالغنموالبقراإلبلمنشيءكلمنالثنيةهي: )ةنّ املسِ و(
114(.

/ 7(والنسائي،)2802(داودوأبو،)1497(والرتمذي،)289/ 4(أمحدأخرجه :صحيححديث)2(
"املسند"واألرناؤوط يف ختريج )، 1148("اإلرواءيف "األلباينصححهقد و ،)3144(ماجهبنوا،)244

)18542.(
ايفخالفاً العلمأهلبنينعلمفالاألول،األربعةالعيوبأما":)441/ 9("املغينيف "قدامةابنقال)3( متنعأ

تهدبداية":"؛ وانظر أيضاً اإلجزاء موعو"رشد،البن )430/ 1("ا مراتب"وللنووي،)404/ 8("ا
.البن حزم)153/ص("اإلمجاع
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،أصلهامنثناياهاذهبتاليتكاهلتماء: معناهايفمااألربعةالعيوبهذهعلىويقاسُ 
اأُ أكثرذهباليتوالعضباء ا،أوذ نباللَّ منضرعهانشفاليتيوهاجلدباءأواءذواجلقر

،الفاحشةالعيوبمنذلكوحنو؛ةليّ ، والقعيدة اليت ال تستطيع املشي بالكُ اهسنّ كرببسبب
.)1(رّ فإن كان العيب يسرياً فإنه ال يضُ ؛حةبالصِّ تضرّ أو،حماللَّ نقصإىلعادةتؤدياليت

:بحالذَّ وقتفييةضحِ التَّ تكونأن-5
، وهو اليوم العاشر من نَّحر(عيد الالعيدصالةبعدإالَّ ذبحتُ أالَّ يةضحاأليفويشرتط
: قال،الَبَجِليّ ُسفَيانبنُجندبحلديث،ذي احلجة)

ُيَصلِّيَ َأنْ قـَْبلَ َذَبحَ َمنْ : «فـََقالَ النَّْحِر،مَ يَو ،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّيبَّ تُ َشِهد
.)2(»فـَْلَيْذَبحْ َيْذَبحْ َلمْ َوَمنْ ُأْخَرى،َهاَمَكانَـ فـَْلُيِعدْ 

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(يبالنَّ مسعتقال،عازببنالرباءحلديث ؛الذبحتاوقأوهو أفضل
َر،فـَنَـْنحَ نـَْرِجعَ ثُمَّ ُنَصلَِّي،َأنْ َهَذايـَْوِمَناِمنْ ِبهِ نـَْبَدأُ َماَأوَّلَ ِإنَّ «: فقالخيطب،)َوَسلَّمَ 
ُمهُ َلْحمٌ ُهوَ فَِإنََّماَنَحرَ َوَمنْ ُسنَّتَـَنا،َأَصابَ فـََقدْ َهَذافـََعلَ َفَمنْ  ِمنَ لَْيسَ ِألَْهِلِه،يـَُقدِّ

.)3(»َشْيءٍ ِفيالنُُّسكِ 
.))4(بعد العيد، والرابعالثاين، والثالث(وهي:شريقالتَّ أيامآخرإىلبحوقت الذّ رُّ ويستمِ 

أوىلأومثلهاكانماعليهاويقاس": نصوص عليهاباملةاملشاالعيوبيف إحلاق عثيمنيابنالعالمة قال)1(
من.اهـ"أولويةقياسعليهافيقاسمنهاأوىلكانماوأمامساواة،قياسعليهايقاسفإنهمثلهاكانماأمامنها،

.للزحيلي)4/2724("هتالفقه اإلسالمي وأدل"، وانظر أيضاً: )440/ 7("املمتعالشرحكتابه "
.، وغريمها)1960(ومسلم،لهواللفظ) 5562(البخاريأخرجه:عليهمتَّفق)2(
.)1961(ومسلم،)965(البخاريأخرجه:عليهمتَّفق)3(
الشرح"يف كتابه:"بعدهأياموثالثةالعيد،يومأربعة،الذبحأيامأنَّ : األقوالأصحّ ": منيعثيابنالعالمة قال)4(

/ 18("بازابنفتاوىجمموعو"للشوكاين،)343/ 2("ةاملضيّ الدراري، وانظر أيضاً: ")460/ 7("املمتع
38.(
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التَّْشرِيقِ َأيَّامِ ُكلُّ «: قال،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّيبِّ عنِعٍم،ُمطبنُجَبريِ حلديث
.)1(»َذْبحٌ 

َأيَّامٍ ِفياللَّهِ اْسمَ َوَيْذُكُروا{:تعاىلاهللاقوللكراهة،غريمنالليليفةضحيّ التَّ زُ و وجت
].28: احلج[} اْألَنـَْعامِ بَِهيَمةِ ِمنَرَزقـَُهمْ َماَعَلىَمْعُلوَماتٍ 
؛على املنع من ذلكدليلوال ،الليايليشملماعلىلغةتطلقاأليامأنَّ :الداللةوجه

.)2(للحنابلةقولووه،عثيمنيوابنوالشوكاين،والصنعاين،،حزمابنهاختار ما هذاو 
:ةفي األضحيَّ بُّ ما ُيستحَ • 
وأطيب،أكثرمنيوالسَّ حم،اللَّ املقصودألنَّ : واألعظمواألكملاألمسنبضحيةلتَّ ا- 1

:األمسناستحبابعلىيدلّ قدومما
.]32[احلج: } اْلُقُلوبِ تـَْقَوىِمنفَِإنـََّهااللَّهِ َشَعائِرَ يـَُعظِّمْ َوَمن{تعاىلقوله

.)3(َسانـَُهاَواسِتحَمانـَُهااْسِتس: ِظيُمَهاتَع: ، قالَعبَّاسٍ ابنعنو 
الُمْسِلُمونَ وََكانَ َمِديَنِة،بِالاُألْضِحيَّةَ ُنَسمِّنُ ُكنَّا«: قالَسْهلٍ بنمامةأأيبوعن
.)4(»ُيَسمُِّنونَ 

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النيبوألنَّ اللحم،لطيبنظراً اإلبل،مثالبقر،مثأن،الضَّ هاأفضلو - 2
كبشًا أقرن فحالً أن ما كانل الضَّ وأفض؛األفضلإالَّ يفعلوال،)5(بكبشنيىضحَّ )َوَسلَّمَ 

والبيهقي،)1583(ينوالطربا،)3854(حبانوابن)، 16752أخرجه أمحد (:لغيرهصحيححديث)1(
.)27/316("دسنامل"ختريج يف، واألرناؤوط )2476("اإلرواء"، وصححه لطرقه األلباين يف )10525(
اراً ليالً والتضحية": حزمابنقال)2( منمنعمالكقبللفالسّ منأحداً نعلمما": أيضاً وقال"،جائزو

/ 5("األوطارنيلو"،)93/ 4("السالمسبل"يضاً: انظر أ، )379-377/ 7("احمللى". "ليالً التضحية
).464/ 7(عثيمنيالبن"املمتعالشرح"و،)126

).5/421(كثريبن" الالعظيمالقرآنتفسرينظر: "ا)3(
).10/10("الباريفتح"كما يفو نعيم يف املستخرجب، ووصله أمعلقاً ) 10/9(البخاريراوه )4(
سبق خترجيه وهو صحيح.)5(
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َصلَّى(ه رسول اهللا ، إذ هذا الوصف الذي استحبَّ ه ويف قوائمهيحول عينأبيض خيلطه سوادٌ 
اهللاُ َصلَّى(اللَّهِ َرُسولَ َأنَّ «:-رضي اهللا عنها- َعاِئَشةَ ى به؛ فعن وضحَّ ) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ 

ُركُ َسَواٍد،ِفيَويـَْنُظرُ َسَواٍد،ِفيَيطَأُ َأقْـَرنَ شٍ ِبَكبْ َأَمرَ ) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  ِبهِ فَأُِتيَ َسَواٍد،ِفيَويـَبـْ
.)1(»ِبهِ َفَضحَّى

وقد ثبت )،، ألنَّ اخلصاء يفيد اللحمصيّ اخلَ :وهو(وءِ ة بالكبش املوجُ ضحيَّ وجتوز التَّ - 3
َصلَّى(اهللاِ َرُسولُ َضحَّى«: قَالَ رَاِفٍع،َأِيب نعف) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النيب من فعلذلك 

.)2(»َخِصيـَّْينِ َمْوِجيـَّْينِ َأْمَلَحْينِ ِبَكْبَشْينِ ) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ 
قتصدَّ يُ و واألصدقاء،واجلريانلألقاربهديويُ ،هامنأكلَ يُ أنةضحياأليف نُّ سَ يُ و - 4
واملساكني.الفقراءعلىمنها

َهاَفُكُلوا{: تعاىلهلقول اهللاُ َصلَّى(ولقوله ، ]28: احلج} [اْلَفِقيرَ اْلَباِئسَ َوَأْطِعُمواِمنـْ
.)3(»َوَتَصدَُّقوا،َوادَِّخُروا،َفُكُلوا«): َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

اهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ بـَُرْيَدَة،ديث حلأيام؛ثالثةبعدحلم األضحيَّةخارادِّ وجيوز- 5
ُلُحومِ َعنْ َونـََهْيُتُكمْ فـَُزوُروَها،اْلُقُبورِ زِيَارَةِ َعنْ نـََهْيُتُكمْ : «)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(

.)4(»...،َلُكمْ َبَداَماَفَأْمِسُكواَثَالٍث،فـَْوقَ اْألََضاِحيِّ 
، الته ونفقتهحتت كفالذين هم بيتهأهلعن و ل،جُ لرَّ اعنةاألضحيَّ يفاةالشَّ وجتزئ- 6

الرَُّجلُ َكانَ «:، قالَ -عنهاهللارضي- األنصاريوبأيُّ أيبحديثففي؛ولو كثر عددهم

)، عنها.2792بو داود ()، وأ1967رجه مسلم (أخ:حديث صحيح)1(
" اإلرواء"يفاأللباينوشواهده لطرقهوصححه،)23860(يف "املسند" أمحدأخرجه:لغيرهصحيححديث)2(
).1147، رقم: 4/360(
د يف ، وأمح)4431)، والنسائي (2812) واللفظ له، وأبو داود (1971(أخرجه مسلم حديث صحيح:)3(

رضي اهللا عنها.من حديث عائشة)،24249املسند (
وغريمها.،)1510(والرتمذي،)977(مسلمأخرجه:صحيححديث)4(
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فـََيْأُكُلونَ بـَْيِتِه،َأْهلِ َوَعنْ َعْنُه،بِالشَّاةِ ُيَضحِّي،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّبيِّ َعْهدِ ِفي
.)1(»تـََرىَكَماَفَصارَ ُس،النَّاتـََباَهىثُمَّ َويُْطِعُموَن،

، سواء  أشخاصسبعةعنالواحدةوالبقرة،َبَدنَة (اجلمل أو الناقة)بالضحيةالتَّ وجيوز- 7
َرُسولِ َمعَ َنَحْرنَا: «قَالَ ،- عنهاهللارضي- جابرحلديث؛قةتفرِّ كانوا أهل بيت أو بيوت مُ 

َعٍة،َعنْ َبَدنَةَ الَديِْبَيةِ حُ الَعامَ )َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اهللاِ  َعةٍ َعنْ بَـَقَرةَ َوالَسبـْ .)2(»َسبـْ
؛عطى أجرته على عمله من غريهاشيئاً، بل يُ ةيَّ ضحِ ار من األُ زَّ عطى اجلَ أن يُ وال جيوزُ - 8

.منهاشيءأي بيعا، وال جلدهبيعوالحلم األضحية،بيعجيوزوال
َأُقومَ َأنْ )َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اهللاِ َرُسولُ َأَمَرِني«قال: ،- عنهاهللارضي- َعِليٍّ َعنف
َهاَجزَّارَ الُأْعِطيَ َال َوَأنْ َوَأِجلَِّتَها،َوُجُلوِدَهابَِلْحِمَهاَأَتَصدَّقَ َوَأنْ بُْدنِِه،َعَلى : قَالَ ،»ِمنـْ

.)3(»ِعْنِدنَاِمنْ نـُْعِطيهِ َنْحنُ «
َمنْ : «)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،- عنهاهللارضي- ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ و 
ذا؛)4(»َلهُ ُأْضِحيَّةَ َفَال ُأْضِحيَِّتهِ ِجْلدَ بَاعَ  .العلمأهلمناجلماهريقالو

ه، مِّ فذكاته ذكاة أُ ، تاً اجلنني ميِّ ؛ فإن خرجينهانِ ها جَ ة ويف بطنِ ضحيَّ وجيوز ذبح األُ - 9
،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اللَّهِ َرُسولِ عناللَِّه،دِ َعبنِ بَجاِبرِ أكله بدون حرج؛ حلديثوجازَ 

)، 2/268)، والبيهقي (3147حه، وابن ماجه () وصحَّ 1505أخرجه الرتمذي (:صحيححديث)1(
).1142، رقم: 4/355("اإلرواء"حه األلباين يف )، وصحَّ 3920الكبري (املعجم والطرباين يف 

.)1769ومالك يف "املوطأ" (،)14127(أمحدو ،)350(مسلمأخرجه:صحيححديث)2(
.واللفظ له، وغريمها)318(ومسلم،)1716(البخاريأخرجه:عليهمتَّفق)3(
"الكربىالسننيف ") وصححه، والبيهقي2/422("املستدرك"يف أخرجه احلاكم :حسنحديث)4(
"صحيح الرتغيب والرتغيب")، و6118(الصغري"حيح اجلامع"صوصححه األلباين يف )، 19233(
)1088(.
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حر ملن يف أيام النَّ ا، فال بد من ذحبها إذا خرج حيوأمَّ ؛ )1(»ُأمِّهِ ذََكاةُ َجِنينِ الذََكاةُ : «قَالَ 
أراد أكله.

:يحِّ ضَ للمُ بُّ ُيستحَ ما• 
حىتةاحلجَّ ذيعشردخلإذاشيًئا،هأظفار وأ،هبشر أو،هشعر مناألخذعدم- 1
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّيبَّ َأنَّ ،- عنهااهللارضي-َسَلَمةَ أُمِّ حلديث؛وقتهايفأضحيتهيذبح
ِمنْ يَْأُخَذنَّ َفَال اْلِحجَِّة،ِذيِهَاللُ لَّ ُأهِ فَِإَذاَيْذَبُحهُ ِذْبحٌ َلهُ َكانَ َمنْ «: قال)َوَسلَّمَ 
.)2(»ُيَضحِّيَ َحتَّىَشْيًئاَأْظَفارِهِ ِمنْ َوَال َشْعرِِه،
هذا يف هي عنهلثبوت النَّ حرمي التَّ هاجح فيالرَّ و ،ذلكحكميفالفقهاءاختلفوقد
حزم،ابنواختارهف،لالسَّ منطائفةوقولاحلنابلة،مذهبهو؛ والقول بالتحرمياحلديث

.)3(عثيمنيوابنباز،وابنالقيم،وابن
يب النَّ كان يفعلكما  ،  استطاعنإبنفسهأضحيتهيذبحأني للُمضحِّ يستحبُّ و - 2

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّبيُّ َضحَّى« :قالابق، في حديث أنس السَّ ف)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(
.)4(»،بَِيِدهِ َذَبَحُهَماَأقْـَرنـَْيِن،َأْمَلَحْينِ ْينِ ِبَكْبشَ ) َوَسلَّمَ 

ووافقه وصحَّحه)7109)، واحلاكم (2022، والدارمي ()2828(أبو داودأخرجه:صحيححديث)1(
حلديث: )؛ وانظر حول فقه ا2535رقم: 8/172("ليلغإرواء ال"وهو كما قاال، يف :وقال األلباين،هيبالذَّ 

) البن القيم.2/53ذيب السنن (
.غريهم)، و 4364النسائي (و ،)2791(وأبو داود،)1977(مسلمأخرجه:صحيححديث)2(
واملنع،غريهأوكسرأوبقلمالظفرإزالةعنالنهي،والشعرالظفرأخذعنهيبالنَّ املراد":النووياإلمامقال)3(

والشارباإلبطشعروسواء،ذلكغريأوبنورةأخذهأو،إحراقأو،نتفأو،تقصريأو،حبلقالشعرإزالةمن
منعتقليُ األجزاءكامليبقىأنهيالنّ يفواحلكمة:أصحابناقال،بدنهشعورمن،ذلكوغريوالرأسوالعانة

"بازابناوىفتجمموع"و،)973:رقماملسألة("احمللى")؛ وانظر أيضاً: 13/138" ا.ه من "شرح مسلم" (النار
.)5/200("نيل األوطار"، و)486/ 7("املمتعالشرح"و،)39/ 18(
سبق خترجيه وهو صحيح.)4(
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، بحذَّ العندوره ضحولكن مع،وال حرجمن أهل االستطاعة غريهيبنِ فيُ يقدرملفإن
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اهللاِ َرُسولِ َمعَ َنَحْرنَا: «قالاِهللا،عبدبنَجاِبرِ حلديث ، تهأضحيَّ ليشهد
َعٍة،َعنْ َبَدنَةَ الُحَديِْبَيةِ الامَ عَ )َوَسلَّمَ  َعةٍ َعنْ بَـَقَرةَ َوالَسبـْ .)1(»َسبـْ
يُْذَكرِ َلمْ ِممَّاتَْأُكُلواَوَال : (تعاىللقوله؛عند الذبحكربِّ ويُ يمِّ سَ يُ أن له ويستحبُّ - 3
؛ )2(»وََكبـَّرَ َوَسمَّى«:ابقالسَّ أنسحلديثو ؛]121: األنعام[) َلِفْسقٌ َوِإنَّهُ َعَلْيهِ اللَّهِ اْسمُ 

َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(يبّ النَّ ألنَّ ؛"يمنِّ لتقبَّ اللَّهمَّ ،)3(َوَلكَ ِمْنكَ اللَُّهمَّ ":بعدهايقولأنو 
َوآلِ ُمَحمَّدٍ ِمنْ تـََقبَّلْ اللَُّهمَّ اللَِّه،ِبْسمِ «: قالمثفأضجعهليذحبهبكبشٍ أتى)َوَسلَّمَ 

.هبَضحَّىُمثَّ ،)4(»ُمَحمَّدٍ ُأمَّةِ نْ َومِ ُمَحمٍَّد،
ا رفيقاً أن و ؛)5(حرالنَّ أوبحالذَّ عندبلةالقِ إىلةاألضحيَّ هيوجِّ وأن- 4 وعليه ، يكون 
.ذلك من اإلحسانفإنَّ ،الشاةإضجاعقبلفرةالشَّ إحداد
ادِ عنف : قَالَ ،)َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هللاُ اَصلَّى(اهللاِ َرُسولِ َعن،-عنهاهللارضي- أَْوسٍ نِ بَشدَّ
َلَة،َفَأْحِسُنواقـَتَـْلُتمْ فَِإَذاَشْيٍء،ُكلِّ َعَلىْحَسانَ اإلِ َكَتبَ اهللاَ ِإنَّ « َذَبْحُتمْ َوِإَذااْلِقتـْ

ْبَح،فََأْحِسُنوا .)6(»َذبِيَحَتهُ فـَْلُيِرحْ َشْفَرتَُه،َأَحدُُكمْ َوْلُيِحدَّ الذَّ

وأمحد ،)3132(ابن ماجهو ،)2809(داودوأبو،)1318(مسلمأخرجه:صحيححديث)1(
.وغريهم)، 14127(
سبق خترجيه وهو صحيح.)2(
باين يف لألوصحَّحه امن حديث جابر؛ ،)2/75(لدارميوا،)2795(داودأبوأخرجه :صحيححديث)3(
).34" (ص/والعمرةاحلجّ "مناسكيف ، و )1152("اإلرواء"
.-رضي اهللا عنها-من حديث: عائشة ،)2792(داودوأبو،)1967(مسلمأخرجه:صحيححديث)4(
موعوانظر: "؛اإلمجاعفيهوُحِكيبل األربعة،املذاهبفقهاء عليه بني قفتَّ موهذا)5( .)83/ 9(للنووي"ا
عنه مرفوعاً.)3170(ماجهوابن،)2815(داودوأبو،)1955(مسلمأخرجه:صحيححديث)6(
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؛  تهضحيَّ ويأكل من أُ ،يرجع من املصلىحر حىت شيئًا يوم النَّ ال يأكلله أن نّ سَ ويُ - 5
الَ ) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(النَِّبيُّ َكانَ «:قَالَ ،- عنهاهللارضي- بـَُرْيَدةَ كما يف حديث: 

.)1(»يَ ُيَصلِّ َحتَّىاَألْضَحىيـَْومَ َيْطَعمُ َوالَ َيْطَعَم،َحتَّىالِفْطرِ يـَْومَ َيْخُرجُ 
يب النَّ ألنَّ فال حيزن ، وإعسارهلفقرهِ وعجز عنها من املسلمنيضحيةومن فاتته التَّ - 6

: قَالَ اللَِّه،دِ َعببنجاِبرفعن ته، ى من أمّ ضحِّ مل يُ ى عمن قد ضحَّ ) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(
نـََزلَ َبَتهُ ُخطَقَضىفـََلمَّاَصلَّى،بِاملْضَحىاألَ ) مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اللَّهَرُسولِ معتُ َشِهد
اللَِّه،ِبْسمِ : «َوقَالَ بَِيِدِه،) َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى(اللَّهِ َرُسولُ َفَذَحبَهُ ِبَكْبشٍ وُأِيتَ ِمْنَربِهِ ِمن

.)2(»ِتيُأمَّ ِمنْ ُيَضحِّ َلمْ َوَعمَّنْ َعنِّي،َهَذاَأْكبَـُر،َواللَّهُ 

.جالةر لي جمعه في هذه العُ وفي األخير هذا ما تيسَّ 
.العالمينوالحمد هللا ربِّ 

:كتبه
لجزائرياشيحانيالعربيبناهللاضيفبنمحفوظ

- اخلفيّ بلطفهاهللاعامله- 

" صحيح اجلامع"يفاأللباينوصحَّحه،)1756(ابن ماجهو ،)542(الرتمذيأخرجه :صحيححديث)1(
).1440" (ختريج املشكاة"ويف،)4845(

فيهتشرعيومأنهاألضحىيومالفطرتأخرييفواحلكمة"):3/344("نيل األوطار"وكاين يف وقال اإلمام الش
." ا.هقدامةابنقالهمنها،شيءعلىفطرهيكونأنلهفشرعمنها،واألكلاألضحية

يف األلباينوصحَّحه،)14895(وأمحد،)1521(الرتمذي)، 2810داود (أبوأخرجه:صحيححديث)2(
).23/172("ختريج املسند")، واألرناؤوط يف 1133("اءاإلرو "
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